Modificació del calendari de vacunació infantil a les Illes Balears, any 2014.
Els programes de vacunacions sistemàtiques són una de les eines més útils per al
control de certes malalties transmissibles a les poblacions humanes. Els calendaris de
vacunació infantil consisteixen en un recull de totes les vacunes recomanades i les
pautes i formes d’administració de cadascuna d’elles. La decisió d’establir un
determinat calendari és competència de les administracions de Salut Pública i en la
seva elaboració es tenen en compte, en primer lloc, criteris científics i tècnics i, en
segon, criteris organitzatius i econòmics.
Els calendaris varien en funció de canvis en els patrons epidemiològics de les malalties
que es pretén controlar, els nous coneixements sobre aquestes malalties i les seves
formes de control, les noves vacunes de què es disposa, les prioritats establertes per
cada administració sanitària i per organismes nacionals i supranacionals i la
disponibilitat de recursos per establir i mantenir els programes de vacunació.
En el moment actual s’ha fet necessari un canvi de pautes en algunes de les
vacunacions infantils sistemàtiques per alguns dels motius exposats abans. Aquests
canvis responen a les recomanacions emeses per la Comissió Interterritorial de Salut
de dia 21 de març de 2013 per a entrar en vigor al 2014. Per decidir el nou calendari
s’han tengut en compte, a més, aspectes organitzatius i econòmics de la compra,
subministrament, administració i registre de les vacunacions.
A les Illes Balears les pautes de vacunació les estableix la Direcció General de Salut
Pública i Consum després d’avaluar els aspectes esmentats. Es compta, a més, amb
un comitè assessor format per professionals sanitaris de diversos àmbits relacionats
amb la matèria que emet les recomanacions pertinents.
Així doncs, per adequar les calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a la
situació actual, s’han aprovat les següents modificacions:
1. Vacuna contra el meningococ del grup C:
- Es passa de la pauta de 2, 6 i 18 mesos a la de 4 mesos, 12 mesos i 12 anys.
- L’objectiu és millorar la immunitat a adolescents i joves, ja que hi ha evidència de
disminució de la immunitat a aquests grups d’edat a nins vacunats amb les pautes
actuals.
2. Vacuna triple vírica (Xarampió-Rubèola-Parotiditis)
- Es passa de la pauta de 12 mesos i 6 anys a la de 12 mesos i 3 anys.
- El xarampió i la rubèola congènita són malalties sotmeses a programes de control
especials, considerats prioritaris pels organismes sanitaris internacionals, amb
l’objectiu d’eliminar les dues malalties a nivell global. A més, la situació
1

epidemiològica del xarampió, amb brots importants a països del nostre entorn,
posa en evidència la manca de cobertures suficients per evitar la difusió de la
malaltia. Per això és necessari millorar la immunitat individual i col·lectiva enfront
a aquestes malalties.
- L’objectiu del canvi de pauta és millorar la cobertura amb 2 dosis, que garanteix
una millor resposta immunitària, i augmentar la immunitat de grup en els
col·lectius de menor edat i, també, als adults joves que estan en contacte amb
aquests nins, principalment pares i docents, aspecte important sobre tot en el
context de brots a l’entorn europeu, incloses les Illes Balears.
3. Vacuna contra el virus varicel·la-zòster
- Es passa de la pauta de vacunació dels nins potencialment susceptibles amb 1
dosis als 11 anys d’edat, a la pauta de vacunar amb 2 dosis als 12.
- L’objectiu principal és millorar la immunitat individual i col·lectiva a edats amb
major freqüència de complicacions importants i, com a objectiu secundari, la
unificació de calendaris a nivell nacional.

El calendari complet i les notes sobre aspectes pràctics de la vacunació amb les noves
pautes és al document “Calendari vacunació infantil 2014. Aspectes pràctics”.
Podeu trobar-ho també a la web de vacunacions del Servei de Protecció de la Salut,
Direcció General de Salut Pública:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=5265&cont=61395&lang=ca

Palma, 24 de gener de 2014
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